واﮔﺬاری ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮﯾﻨﺎ ،ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ
ﻫﯿﺌﺘ ﻣﺘﺸﻞ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺣﻮزه ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ،ﺿﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺠﺎری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ
اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ و اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ در ﺣﻮزه ﺑﻨﺎدر و رﯾﻞ در اﯾﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻨﺪی داد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺪو ،ﮔﺎدﮐﺎری وزﯾﺮ ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﻫﻨﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭘﺮوژه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
دروازه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺎریﻫﺎی ﻫﻨﺪ ،اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺸﺎﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺗﻮاﻓﻘ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﺎه ﻣ 2016 ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻃ آن ﻫﻨﺪ ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اروﭘﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺬر از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دﺳﺘﺮﺳ ﻣﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد  46ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﭼﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﺎری در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻫﻨﺪ ﻗﺼﺪ دارد ﻫﻤﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس و اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ .اﯾﻦ
ﻗﺮارداد ﮐﻪ در ﺳﺎل  2003ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰی روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺻﺎدرات ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻨﺎﻓ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر
ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﺑﻪ ﯾ ﺳﻮم ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯾﺎﺑﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ ﻓﺮودﮔﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ دارد و اﯾﺮان ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺪرنﺳﺎزی اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  2800ﻫﺘﺎر در ﻧﺰدﯾ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺟﺎﻧﻤﺎﯾ ﺷﻮد و ارزﯾﺎﺑﻫﺎﯾ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﯾ ﺷﻬﺮ
ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﻟﺠﺴﺘﯿ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺑﻨﺪر اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺰدﯾﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﻼﺗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺣﺪاث ﯾ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

